
Stoombad stoomgenerator

De stoomgenerator Cleo Steam One is een van de nieuwste, in 2017 gelanceerde, 
externe stoomgeneratoren van Cleopatra. Alle kennis, kunde en ervaring van de 
afgelopen 50 jaren worden in deze stoomgenerator samengebracht. De Cleo Steam One 
is een zeer betrouwbare stoomgenerator geschikt voor gebruik in thuis of semi-
professioneel stoombad (indien niet continu in gebruik).

Wat mag u van de Steam One verwachten?

•Goed gecontroleerd stoomproces middels een temperatuursensor en veiligheidssensor
•RVS stoomtank met handmatige spoelfunctie voor lange levensduur
•Eenvoudige te opereren tiptoets die de volgende functies aanstuurt: stoom aan / uit, licht
aan / uit, geurstof aan/uit. De bediening kan zowel binnen als buiten het stoombad 
geplaatst worden
Wordt geleverd inclusief:  tiptoets, stoominlaat in wit, temperatuursensor, stoomslang, 
slangklemmen en safety sensor.

De Cleo Steam One stoomtechniek is verkrijgbaar in de volgende vermogens:

•3 kW
•4,5 kW
•6 kW
•9 kW

Het benodigde vermogen wordt berekend als volgt: Lengte X Breedte x Hoogte x 1,25 = 
benodigde kW

Let op! Vanaf 4,5 kW is krachtstroom vereist.

Stoomgenerator specificaties

De afmetingen van de generator zijn als volgt :

•Zonder geurstofdosering: 710 (H) x 565 (B) x 209 (D) mm
•Met optionele 1 lietr geurstofdosering: 710 (H) x 692 (B) x 209 (D) mm
(met de 5 liter doseer optie, houdt u het beste een extra 30cm ruimte naast de unit)

Op de Cleo Steam One geldt een garantie van 2 jaar tegen fabrieksfouten. 
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Zonder geurstofdosering: 710 (H) x 565 (B) x 209 (D) mm
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5 liter
Doseer set
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